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Recursos per al professorat

Sistema domòtic per habitatges amb Scratch for Arduino

     
Objectius
 
-Realitzar un sistema de control domòtic pensat per a l'estalvi i la eficiència energètica 

a  l’habitatge  a  partir  de  la  placa  controladora  d’Arduino  ONE  i  el  sistema  de 
programació Scratch for Arduino (S4A).

-Facilitar l'adquisició dels aprenentatges a partir de recursos TAC pròxims a la realitat 
digital en la que se desenvolupa la vida quotidiana.

-Fomentar la motivació i interès d'utilitzar eines de programació amb entorns gràfics.
-Dissenyar i programar sistemes de control tot realitzant la seva simulació mitjançant la 

placa Arduino ONE i diferents elements electrònics.

Descripció de l’activitat

L’activitat  consta  d’una  primera  part  en  la  que  l’alumnat  realitza  una  recerca 
d’informació entorn als  sistemes de control  domòtics i  tots  els  seus paràmetres de 
funcionament i control.

En una segona fase, es presenta la placa Arduino ONE i  el  mètode de connexió a 
l’ordinador per a la seva programació mitjançant l’Scratch per Arduino. A continuació, es 
realitza una introducció a aquesta programació, fent tres pràctiques guiades (tant de la 
programació com del muntatge per a la seva simulació).

La fase següent és la part més lliure, ja que l’alumnat haurà de dissenyar, programar i  
simular un parell de sistemes de control domòtic, fent servir les eines introduïdes. No 
obstant, obligatòriament s’haurà de presentar un sistema d’alarma per intrusió.

Per  concloure  aquesta  activitat,  l’alumnat  haurà  de  lliurar  la  memòria  del  projecte 
tecnològic dut a terme i també es comprovarà el correcte funcionament dels sistemes 
de control proposats.

Aula
Aula de tecnologia (amb ordinadors)

Temporització
7 h a l’aula de tecnologia.
4 h de treball a casa.
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Recursos emprats

- Introducció i recursos per Arduino d’Aulatec:
https://sites.google.com/site/aulatecrobotica/home/arduino

- Software per Arduino:
  http://arduino.cc/en/Main/Software
- Scratch for Arduino (S4A) i firmware per Arduino One: 
  http://seaside.citilab.eu/scratch?_s  =  OEeyUxuPUb6MPX4B  &  _k=kTBVMPMp0R-_3X_U  

Aspectes didàctics i metodològics
Aquesta activitat convé realitzar-la al 3r trimestre de 4t d’ESO, després d’haver treballat 
prèviament els fonaments de l’habitatge, l’electrònica analògica i digital, i la tecnologia 
de control i automatització. És una activitat molt recomanable per consolidar i refermar 
tots aquest coneixements previs d’una forma pràctica.

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada
 
Es treballen els continguts següents:
- L'estalvi energètic a l’habitatge.
- Electrònica i programació.
- Sistemes de control i automatització.

Les principals competències treballades estan relacionades amb la interacció amb el 
món físic, aprendre a aprendre, així com el tractament de la informació i la competència 
digital.  Al  realitzar-se  l’activitat  en  grups també es  treballa  d’una forma especial  la 
competència social i ciutadana

Alumnat a qui s’adreça especialment
Aquesta activitat està adreçada a tot l’alumnat de 4t d’ESO. La seva concepció permet 
que l’alumnat adeqüi el nivell de dificultat de les propostes presentades d’acord a les  
seves capacitats. Per altre banda, s’estableixen uns mínims a assolir per tothom.

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn...

Connexions amb Matemàtiques, Ciències de la naturalesa i socials i Llengües

Documents adjunts
Material pel professorat:
- MP_Guia_Sistema_Domotic .pdf
- MP_Propostes_Solucio.pdf
- MP_Avaluacio_Proces.pdf

Material per l’Alumnat:
- MA_Guio_Sistema_Domotic.odt
- MA_Avaluacio_Sistema_Domotic .odt
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